
 

 

Ιστορία  

Η Άλωση της Πόλης  

 

«Ήμοσν κι εγώ εκεί»  
της Παναγιώτας Κριτσέπη, 

μαθήτριας της Β΄ Γσμνασίοσ 

Πειραματικού Γσμνασίοσ Σπάρτης 

 
 

Με ιέκε Γονηδίθε θαη είμαη Ρςμηά. Καηάγμμαη από ηεκ 

Σναπεδμύκηα θαη ήνζα κα ζπμοδάζς ζηεκ λαθμοζηή Πόιε, ηεκ 

Κςκζηακηηκμύπμιε. πμύδαδα ζημ Πακεπηζηήμημ ηεξ 

Μαγκαύναξ Νμμηθά. Ήμμοκ πμιύ εοηοπηζμέκε. Κάζε μένα 

μειεημύζα ηα ζογγνάμμαηα γηα ημοξ ανπάνημοξ ,ηηξ Γηζεγήζεηξ 

θαη ύζηενα πενπαημύζα με ηηξ θίιεξ μμο ζημοξ δνόμμοξ ηεξ 

Πόιεξ, όπμο ζαύμαδα ηα ιαμπνά μκεμεία πμο ηε ζηόιηδακ θαη 

ηεκ έθακακ μμκαδηθή ζημκ θόζμμ. 

Δοζηοπώξ, όμςξ, αοηέξ μη όμμνθεξ μένεξ δεκ θνάηεζακ 

πμιύ. Από πακημύ αθμύγμκηακ θήμεξ γηα ημοξ Οζςμακμύξ, 

ημοξ θμβενμύξ επζνμύξ, πμο ένπμκηακ μνμεηηθμί θαη ζημ δηάβα 

ημοξ έζπενκακ ηνόμμ. Έκα πνςηκό είδαμε θαπκμύξ θαη 

ηνμμάλαμε από ημ θμβενό θνόημ πμο ,όπςξ μαξ είπακ, ήηακ 

από ηα θακόκηα ημο επζνμύ, μ μπμίμξ πηα μαξ πμιημνθμύζε 

ζηεκά. Πεκήκηα ηέζζενηξ εμένεξ θνάηεζε αοηή ε πμιημνθία. 

Φόβμξ θαη ηνόμμξ πακημύ! Γιπίδα θαμηά γηα βμήζεηα. 

Ο μιηγάνηζμμξ ζηναηόξ μαξ, πανά ηεκ ενςηθή ημο 

ακηίζηαζε, δεκ θαηάθενε κα γιηηώζεη ηεκ Πόιε από ημκ 

ακανίζμεημ ημονθηθό ζηναηό 

ηηξ 29 Μαίμο ημο 1453, εμένα Σνίηε, μη Σμύνθμη 

εηζέβαιακ ζηεκ Πόιε. Όιμη εμείξ μαδί με ημοξ ειηθηςμέκμοξ 

θαη ηα παηδηά από ημ πνμεγμύμεκμ βνάδο ήμαζηε θιεηζμέκμη 

μέζα ζηεκ Αγία μθία θαη πνμζεοπόμαζηακ μαδη με ημκ 

Παηνηάνπε θαη ημοξ ραιηάδεξ γηα ηε ζςηενία μαξ. 



Όμςξ, ημ ζαύμα δεκ έγηκε! Οη επζνμί μπήθακ μέζα ζηεκ 

εθθιεζία θαη με ιύζζα ζθόηςκακ θαη θαηέζηνεθακ. Βγήθαμε, 

όζμη γιηηώζαμε έλς, μα θη εθεί θνίθε. Γίδα πμιιμύξ 

ειηθηςμέκμοξ θαη παηδηά κα θοιημύκηαη ζημ πώμα μέζα ζημ 

αίμα. Σνέλαμε μαδί με ημοξ άιιμοξ πνμξ ημοξ θαηαοιηζμμύξ 

ηςκ ζηναηηςηώκ. Δάνςζα ζε μηα γςκηά απμθαμςμέκε. Χςνίξ 

κα ημ θαηαιάβς ,θάπμημ πένη με ηνάβελε μέζα. Έπεζα ζε 

βαζύ ιήζανγμ. Όηακ λύπκεζα, ζοκεηδεημπμίεζα ημ θαθό. Σνεηξ 

μένεξ θαη ηνεηξ κύπηεξ μη Σμύνθμη ιεειαημύζακ ηεκ Πόιε. 

Χηιηάδεξ ήηακ μη κεθνμί, πηιηάδεξ ηα μνθακά παηδηά πμο ηα 

πήνακ αηπμάιςηα  «Ε Πόιηξ εάις». 

Ε έκδμλε Κςκζηακηηκμύπμιε, ημ ζημιίδη ηεξ μηθμομέκεξ, δεκ 

ήηακ πηα ε Βαζηιεύμοζα ηςκ Χνηζηηακώκ. Αοηή ε μένα ήηακ ε 

πεηνόηενε ηεξ δςήξ μμο θαη πμηέ δεκ ζα ηεκ λεπάζς. 

Σηξ επόμεκεξ μένεξ, εγώ θαη πμιιέξ άιιεξ γοκαίθεξ, πμο 

είπακ πάζεη ημοξ άκηνεξ ημοξ, πήναμε ημ δνόμμ ηεξ 

πνμζθογηάξ. 

 


